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Stort økonomisk potentiale i
at normalisere detailhandlen
Detailhandlen er hårdt ramt af corona-krisen, og der er derfor store gevinster forbundet med
at normalisere branchen. Detailhandlen er blandt andet truet af konkurser og har i høj grad
ansøgt om støtte fra regeringens hjælpepakker. Samtidig vurderer eksperter, at man med fordel kan genåbne bl.a. storcentre.
Coronakrisen har ramt detailbranchen hårdt
Detailhandlen er hårdt medtaget af corona-krisen. Der skete i
marts måned et historisk stort fald i detailsalget på 2,1 pct. Hovedparten af detailvirksomheder har oplevet fald i omsætningen,
og især virksomheder, som ikke handler med dagligvarer, står i en
vanskelig situation.
Høj risiko for konkurser i detailhandlen
Tal fra Danmarks Statistik viser, at detailhandlen er den branche,
hvor flest virksomheder frygter at måtte afvikle deres virksomhed
i løbet af de næste tre måneder som følge af corona-krisen.

Med den nuværende viden, hvad er risikoen for, at jeres
virksomhed må afvikles i løbet af de næste tre måneder
som følge af Corona-virussen?
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13 pct. af detailhandelsvirksomhederne vurderer, at der er ”nogen
risiko” eller ”stor risiko” for, at de må lukke i løbet af de næste tre
måneder. I sektorerne industri, bygge & anlæg og i serviceerhvervene, gælder det for 5-7 pct. af virksomhederne.
Det er især den del af detailhandlen, der ikke handler med fødevarer, som er presset: Her angiver 15 pct. af virksomhederne, at
der er nogen eller stor risiko for, at de må lukke i løbet af tre måneder. For den samlede detailhandel er der risiko for, at ca. 2.500
virksomheder må lukke. Disse virksomheder beskæftiger knap
27.500 personer, hvilket svarer til ca. 15.000 fuldtidsbeskæftigede.
Restriktionerne for detailhandlen koster dyrt
56 pct. af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder i detailhandlen
har ansøgt om støtte fra regeringens corona-hjælpepakker. Det er
langt flere end blandt alle virksomheder, hvor andelen er 38 pct.
Det kan altså blive dyrt for samfundet at udbetale støtte til detailhandelsvirksomhederne. Det peger i retning af et stort potentiale i at lette på restriktionerne for detailhandlen, så branchen
hurtigt kan blive normaliseret.
Konsulentvirksomheden McKinsey og en række professorer fra
Aarhus Universitet kommer til samme konklusion. De har undersøgt hvilke dele af samfundet, der bør prioriteres ved en genåbning, når økonomisk aktivitet sammenholdes med smitterisici. De
vurderer, at en åbning af storcentre, gymnasier og universiteter
giver bedst økonomisk mening. Grunden er, at disse tre områder
medfører store samfundsøkonomiske gevinster sammenholdt
med deres smitterisiko.
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Kilde: Danmarks Statistik, ”Erhvervenes påvirkning af COVID-19 i april endelige tal”, 28. april 2020.
Anm: n (detailhandel ekskl. bilhandel) = 661, n (industri) = 473, n (bygge
& anlæg) = 849, n (serviceerhverv) = 2.662

Andel, der har ansøgt om støtte via én eller flere af de hjælpepakker, som regeringen og Folketinget har vedtaget
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Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, uge 16, april 2020.
Anm: n (alle) = 1.015, n (detailhandel samlet) = 189, n (supermarkeder) =
24, n (anden detailhandel) = 165.

Kontakt: Henvendelse ang. analysen kan ske til chef for analyse og samfundsøkonomi
Katrine Ellersgaard Nielsen på kae@danskerhverv.dk eller på tlf. 2333 1817
OM DETTE NOTAT: Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 05. maj 2020. Notatets beregninger bygger på data fra Danmarks Statistik, ”Erhvervenes
påvirkning af COVID-19 i april - endelige tal”, 28. april 2020, Statistikbanken, REGN1, samt Finansministeriet ”Genåbning fase 2: Økonomiske prioriteringer”,
bilag 2, tabel 1. Ekspertudtalelsen findes i kronikken "Sådan fastlægger vi en genåbningsstrategi" bragt i FINANS 24. april 2020.

